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Veřejný příslib NN Životní pojišťovny, N.V., pobočky pro Českou republiku.
Navýšení pojistného plnění za úrazy a trvalé následky úrazu a vznik nároku
na pojistné plnění u hospitalizace následkem úrazu již od 24 hodin jejího trvání
Společnost NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku,
se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 40763587,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 6305 jako odštěpný závod společnosti: NN Životní pojišťovna N.V., se sídlem: Weena 505, 3013AL Rotterdam, Nizozemské
království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu
24042211 (dále jen „NN“),
tímto vyhlašuje tento veřejný příslib ve smyslu § 2884 a násl. zákona
č. 89/2012, Sb., občanský zákoník:

1.2.	Změny dle tohoto veřejného příslibu se vztahují pouze na pojistné
události, které nastanou po dobu jeho platnosti.

2. Navýšení pojistného plnění
2.1.	NN se tímto zavazuje, že u všech pojistných smluv, na které se
tento veřejný příslib vztahuje, navýší pojistné plnění u všech diagnóz uvedených v tabulce č. 1 a/nebo trvalých následků úrazu
uvedených v tabulce č. 3 přílohy k ZPP připojištění pro případ
úrazu a trvalých následků úrazu (s kódem 0026) a nová výše
pojistných částek bude následující:

1. Obecné ustanovení
1.1. 	Tento veřejný příslib se vztahuje na všechny stávající pojistné
smlouvy sjednané s NN do data 16. 6. 2019.

Tabulka 1: Plnění za úrazy bez trvalých následků
001 Poúrazový subdurální hematom mozku

15 000 Kč

002 Poúrazový pneumothorax

15 000 Kč

003 Přetržené vazy ramene nebo kolena vyžadující operativní řešení

15 000 Kč

004 Poúrazové úplné přetržení Achillovy šlachy

7 500 Kč

005 Popáleniny kůže II. b) nebo III. stupně přesahující 9 % povrchu těla (nezpůsobené slunečním zářením)

7 500 Kč

006 Zlomenina nebo vícečetné zlomeniny kosti či kostí lebních léčené operativně (krvavou repozicí)

15 000 Kč

007 Zlomenina páteře léčená operativně

15 000 Kč

008 Zlomenina nebo vícečetné zlomeniny kosti či kostí horní končetiny léčené operativně (krvavou repozicí)

15 000 Kč

009 Zlomenina nebo vícečetné zlomeniny kosti či kostí dolní končetiny léčené operativně (krvavou repozicí)

15 000 Kč

010 Zlomenina nebo vícečetné zlomeniny kosti či kostí pánevních léčené operativně (krvavou repozicí)

15 000 Kč

011 Zlomenina nebo vícečetné zlomeniny (léčené konzervativně):
a) kosti nebo kostí horní končetiny, s výjimkou kostí záprstních a článků prstů

7 500 Kč

b) kosti nebo kostí dolní končetiny, s výjimkou článků prstů

7 500 Kč

c) pánevní kosti

7 500 Kč

d) klíční kosti

7 500 Kč

e) žeber

7 500 Kč

f) obratlů páteře

7 500 Kč

g) kosti či kostí lebních

7 500 Kč

h) kosti nebo kostí záprstních a článků prstů ruky

3 000 Kč

i) článků prstů nohy

3 000 Kč
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Tabulka 2: Denní dávka v případě hospitalizace
012 Denní dávka v případě hospitalizace následkem úrazu

100 Kč/den

Tabulka 3: Plnění za trvalé následky úrazu
013 Ztráta nosu řešená plastickou operací

3 750 Kč

014 Úplná ztráta ušního boltce řešená plastickou operací

3 750 Kč

015 Úplná ztráta trvalého zubu (do špičáku včetně)

1 500 Kč

016 Poúrazová epilepsie Jacksonského typu

18 750 Kč

017 Ztráta prstu ruky, a to minimálně dvou celých článků

18 750 Kč

018 Ztráta jednoho celého článku palce ruky

18 750 Kč

019 Ztráta dvou celých článků palce ruky

30 000 Kč

020 Ztráta všech prstů nohy vč. palce, a to všech jejich článků

22 500 Kč

021 Ztráta dvou celých článků palce nohy

18 750 Kč

022 Úplná ztráta sluchu jednoho ucha při zachování sluchu druhého ucha

9 375 Kč

023 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou

18 750 Kč

024 Poúrazové poškození páteře, jehož důsledkem je přiznání částečné invalidity

18 750 Kč

025 Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea)

18 750 Kč

026 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm

18 750 Kč
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027 Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace)

9 375 Kč

028 Ztráta čoček na obou očích (včetně poruchy akomodace)

18 750 Kč

4. 	Vznik nároku na pojistné plnění u hospitalizace následkem
úrazu již od 24 hodin jejího trvání
4.1. NN se tímto zavazuje, že u všech pojistných smluv, na které se
tento veřejný příslib vztahuje vyplatí pojistné plnění za pojistnou
událost, kterou je hospitalizace následkem úrazu pokud trvala minimálně 24 hodin, pokud je pojištěný ošetřován v nemocnici, která
pracuje pod stálým odborným lékařským vedením, disponuje dostatečnými diagnostickými a terapeutickými možnostmi, pracuje
podle obecně uznávaných metod lékařské vědy, vede záznamy
o zdravotním stavu a průběhu léčení a její provozování je v souladu
s příslušnými platnými právními předpisy.

4.2.	NN se zavazuje vyplatit pojištěnému pojistné plnění za pojistnou
událost dle předchozího odstavce jednorázově po skončení hospitalizace za podmínky, že jí bude nárok na pojistné plnění doložen
předložením kompletní konečné propouštěcí lékařské zprávy.
5. Závěrečná ustanovení
5.1.	Jiné výluky nebo ustanovení pojistných podmínek zůstávají nedotčeny.
5.2. Tento veřejný příslib je platný od jeho vyhlášení do doby jeho odvolání.
5.3. NN má právo tento veřejný příslib odvolat, přičemž nárok na navýšené pojistné plnění nebo jinou spojenou změnu, vzniklý za podmínek tohoto veřejného příslibu po dobu jeho platnosti, zůstává
zachován.
V Praze dne 17. 6. 2019

Maurick Schellekens, vedoucí odštěpného závodu
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
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3. 	Navýšení maximálního pojistného plnění při vícečetném
souběhu úrazů či trvalých následků úrazů v rámci jednoho
úrazového děje
3.1. 	NN se tímto zavazuje, že u všech pojistných smluv, na které se
tento veřejný příslib vztahuje, navýší pojistné plnění při vícečetném
souběhu v rámci jednoho úrazového děje u všech úrazů uvedených v tabulce č. 1 a/nebo trvalých následků úrazu uvedených
v tabulce č. 3 přílohy k ZPP připojištění pro případ úrazu a trvalých
následků úrazu (s kódem 0026) a nová výše maximálního pojistného plnění bude činit 150 000 Kč za jeden úrazový děj.

